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Nieuwsbrief
De Stichting Twentse Erven is in beweging. In het bestuur heeft een aantal wisselingen plaatsgevonden, inclusief een nieuwe voorzitter. Onze oud-secretaris Ewoud van Arkel is nu actief binnen het bestuur van de landelijke
stichting Agrarisch Erfgoed Nederland. Deze nieuwsbrief gaat in op de bestuurswisselingen en de laatste activiteiten van de Stichting. In de volgende nieuwsbrief veel meer over de Twentse Ervendag.
Vooraankondiging: Twentse Ervendag
Zaterdag 23 september 2017.

Op 24 juni vond de jaarlijkse donateursdag plaats, ditmaal op het
prachtige Erve Kraesgenberg te Losser. Dagvoorzitter Jos Hövels
presenteerde een programma met o.a. de introductie van de
nieuwe voorzitter Henk Robben, burgemeester van Wierden. Gerrit
Dannenberg, publicist en directeur van het Rijssens museum,
sprak over de Twentse taal en gebruiken. Buurtgids Stien Meijerink
gaf een rondleiding over het bijzondere erf.
Caroline Doeschot, raadslid van Hof van Twente en nieuwe ambassadeur van de Stichting, vertelde over het gemeentelijk beleid
en haar eigen bouwervaringen.
_____________________________________________________
Nieuwe voorzitter
Henk Robben

Op zaterdag 23 september vindt op verschillende plekken in Twente
de vijfde Twentse Ervendag plaats. Het programma speelt zich af
tussen 10.00 en 15.30 uur. Tegen een geringe vergoeding krijgt men
uitleg op een interessant boerenerf over de geschiedenis, gebruiken
en bouwstijlen.
Meer informatie volgt spoedig.
_____________________________________________________
Verslag: Donateursdag Twentse Erven
24 juni 2017

De eerste voorzitter van Twentse Erven was Michael Sijbom, burgemeester van Losser. Toen hij werd gevraagd in september 2013,
had hij weinig bedenktijd nodig om de kar te trekken. Een uitdaging voor een nieuwe Stichting, die nog helemaal op poten moest
worden gezet. In januari 2014 was de officiële oprichting een feit.
Michael had zijn netwerken en mede door zijn toedoen is gedeputeerde Hester Maij op bezoek geweest bij het bestuur om de digitale
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Nieuwe bestuursleden
Agnes Booijink

kaart te openen. De vergaderingen waren op het gemeentehuis in
Losser, altijd tijdens lunchtijd en dat hebben we gemerkt. Hij was
een goed gastheer, maar het belangrijkste was, dat hij structuur gaf
aan de vergaderingen. Hij hoorde de discussies aan en was scherp
in de analyses. Per 1 mei 2017 heeft Michael een functie aanvaard
bij de NAM. We danken hem voor de wezenlijke bijdrage, die hij
heeft geleverd aan de opbouw van Twentse Erven.
Op zoek naar een nieuwe voorzitter gaf Michael de suggestie, om
Henk Robben, burgemeester van Wierden, te vragen. Zelf had hij al
wat voorwerk verricht.
En zo is Henk Robben de nieuwe voorzitter van de stichting Twent se Erven. Henk is afkomstig uit de agrarische sector en is geboren
in Bargercompascuum in Drenthe. Zijn hele leven werkte hij in de
landbouw, als secretaris van de OLM, in de landbouwvoorlichting en
het agrarisch onderwijs. In zijn laatste functie in het onderwijs was
hij centraal directeur van AOC De Groene Welle in Zwolle. Onge veer 7 jaren geleden werd hij benoemd tot burgemeester van Wierden. Henk is altijd dicht bij de landbouw gebleven en heeft oog voor
oude erven. Niet voor niets is hij nu nog secretaris van de Stichting
Engels van Bevervoorde, die een paar oude erven bezit in de buurt
van Ootmarsum. En toen in Wierden “erve Zuid”, een oude historische boerderij, helemaal was gerestaureerd, deed hij de opening!
De eerste bestuursvergadering met hem op het gemeentehuis in
Wierden was erg positief en dat geeft het bestuur een goed gevoel
voor de toekomst met een enthousiaste nieuwe voorzitter.
_____________________________________________________

Afgelopen jaar is er een aantal wisselingen geweest in het bestuur.
In de komende nieuwsbrieven stellen de nieuwe leden zich aan u
voor.
Mijn naam is Agnes Booijink. Ik ben 52 jaar geleden geboren in Vasse. Al 34 jaar woonachtig in Hengelo, samen met mijn 2 kinderen
en man Paul.
Sinds ‘94 werk ik als zelfstandig fotograaf en beeldend kunstenaar
in Twente. Voor mij is het bewaren van ons cultureel erfgoed belangrijk. Om die reden wil ik mij inzetten voor de stichting Twentse
Erven.
_____________________________________________________
Subsidie voor herstelwerkzaamheden
op karakteristieke boerenerven

Sint Joapik in Markelo - Machtig mooi in combinatie met de fokveedag
Donderdag 27 juli van 10 tot 17 uur in Herberg de Pot

Mogen wij u attenderen op Sint Joapik in Markelo, georganiseerd
door de Stichting Maarkels Landschap.
Wat gebeurt daar?
Niet alleen producten zoals het graan, het meel en het brood, maar
ook informatie over diverse bewerkingen op het land zullen in beeld
worden gebracht. Er zijn stands met o.a. de verkoop van lokale
streekproducten. U zult versteld staan wat er allemaal in onze eigen
streek te doen is en gemaakt wordt. Stichting Maarkels Landschap
zal u op de hoogte brengen van haar activiteiten. Binnen zijn er
presentaties, buiten activiteiten op het gebied van landbouw.
Toegang is vrij.

In het kader van het nieuwe project Buurten in Beeld is er in 2016
opnieuw subsidie uitgekeerd voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan karakteristieke gebouwen en bijgebouwen op
boerenerven in Twente. Afgelopen jaar was het ook mogelijk is om
een financiële bijdrage aan te vragen voor de zogenaamde “groene”
elementen.
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Er is in totaal € 54.000,- uitgekeerd variërend tussen enkele honderden euro’s tot het maximale bedrag van € 2550,-. Ten opzichte van
2015 was er bijna een verdubbeling van de aanvragen die helaas
niet allemaal konden worden gehonoreerd. Bij het toekennen van
de subsidie is gelet op de karakteristieke waarde van gebouw en

erf, én op de noodzaak van het herstel. Vooral de noodzaak was in
enkele gevallen discutabel waardoor geen subsidie is toegekend.
Onze deskundigen Philip Heitkamp en Rob Hazelhoff hebben de
binnengekomen aanvragen beoordeeld op basis van vooraf opgestelde toetsingscriteria. Vooral tijdens de persoonlijke gesprekken
met de erf eigenaren bleek wederom dat men trots is op het bezit
dat elk bedrag welkom is. Hierdoor is in veel gevallen de financiële
drempel iets verlaagd waardoor de werkzaamheden wel volledig
konden worden uitgevoerd.

spreken zonder vooringenomen standpunt. Philip doet dit nu al jaren en is daarin zeer bedreven als restauratiebegleider/bouwkundig
adviseur. Hij is eerst begonnen als timmerman, net als zijn opa en
vader dat voor hem deden. Twentenaren zijn over het algemeen bescheiden en komen niet snel met hun eigen verhaal op de proppen.
Dat tekent hun karakter. En zodra de gesprekken eenmaal verder
op gang komen, want meest is dat wel het geval, dan spreekt ook
vaak de waardering voor het eigen erf wel tot de verbeelding.

Onder andere de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
• herstellen en schilderen onderschoer en/of niendeuren
• gevelopeningen (stalramen en -deuren)
• voegwerk
• een waterput
• diverse bijgebouwen zoals een bakhuis en kippenschuur
Als we het resultaat zien van bijvoorbeeld het herstellen van een
gevel van de boerderij in Diepenheim waar de familie Bosma een
prachtig erf bewoont, geeft dat een voldaan gevoel. Hier doen we
het met ons allen voor binnen de stichting en laten we hopen dat de
overheid d.m.v. subsidieregelingen blijft stimuleren het erfgoed in
Nederland te beschermen.
_____________________________________________________
Buurtgidsen komen aan de keukentafel
Onder andere met Philip Heitkamp

Mocht u in het bezit zijn van een oude boerderij en zou u het prettig
vinden dat een buurtgids bij u langskomt om mee te denken over
onderhoud of herstel van uw boerderij of welke herbestemmingsmogelijkheden er zijn voor leegstaande bijgebouwen, stuurt u dan
gerust een mailtje aan onze stichting.
Stichting Twentse Erven is nog op zoek naar een aantal buurtgidsen. Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die belangstelling
heeft ? Stuur ons een e-mail en wij nemen contact met u op.

Om het werk van de stichting Twentse Erven te kunnen uitvoeren
heeft zij Twente in 6 buurten verdeeld. In de ‘buurt’ Dinkelland,
Oldenzaal en Losser zijn Stien Meijerink en Philip Heitkamp als
buurtgidsen actief. Met een team van 8 buurtgidsen is hij actief de
Ervenkaart verder in te vullen. Onderdeel van de website van de
stichting Twentse Erven is de ervenkaart waarop we alle karakteris tieke boerderijen in Twente in kaart willen brengen.
Eén van de taken als buurtgids is om contact te leggen met de
eigenaren van deze bijzondere boerderijen en achtergrond informatie te verzamelen. Binnen de gemeente Hengelo wordt dit najaar
gestart met een nieuwe pilot om karakteristieke boerderijen nog beter in beeld te krijgen met een combinatie van de door ons reeds
ontwikkelde 'erfgoedmonitor. Buurtgidsen signaleren vaak al vroeg
of er veranderingen op til zijn op het Twentse boerenerf en kunnen
dan middels een goed gesprek met de eigenaren/gebruikers aan
de keukentafel hiervoor extra aandacht vragen. Het is ook vaak
een kwestie van goed noaberschop en met elkaar er over durven
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Verslag: RIBO Restauratiefair
Op 10 juni 2017 op Erve Woldhuis tussen Hengelo en Delden.

Zaterdag 10 juni jl was Erve Woldhuis het decor van een prachtig
en professioneel ingerichte open dag voor het publiek. De dag werd
geopend door gedeputeerde mevr. Hester Maij, die de activiteiten
van RIBO verder wil ondersteunen vanuit de provincie en van nabij betrokken is bij het behoud en versterken van het streekeigen
karakter met de typisch Twentse boerderij-erven, inclusief bijge bouwen. Aan dit laatste moet met name nog wel het een en ander
gebeuren valt uit diverse veldonderzoeken in de gemeenten Hof
van Twente, Haaksbergen en Hengelo op te maken. Elders is dit
beeld identiek. Het woongedeelte krijgt immers vanzelfsprekend de
meeste aandacht, maar ook hier kan met subsidie van de provincie
gewerkt worden aan verbetering van de onderhoudsstatus. Stichting Twentse Erven kan u hiermee nader van dienst zijn.
De stichting Twentse Erven was vertegenwoordigd op deze prach tige dag, met partijen als Het Oversticht, Houtzagerij Twickel, ROC
Twente, gemeenten Hof van Twente en Hengelo, schildersbedrijven, timmervaklieden, een smederij, een glas-in-loodbedrijf, een
historische boekenwinkel en vele andere organisaties en bedrijven
actief in het buitengebied.

Veel boerderijen in Twente zijn nog goed in aangezicht, maar eenmaal dichterbij gekomen op het erf is een onderhoudsbeurt wel
vaak nodig. Goed en vakkundig onderhoud met uitvoering herstelwerkzaamheden met authentieke, duurzame materialen voorkomt
verval en geeft meerwaarde aan de boerderij als geheel.
RIBO aan de Haarweg 3 in Hengelo (Hengelo – Delden) maakt dit
mogelijk en heeft zelf een monumentale schuur op haar boerenerf
“Erve Woldhuis’’ staan die gerestaureerd is. De voormalige boerderij
herbergt nu scholieren met technische vakopleidingen bij ROC en
heeft onlangs een landelijke primeur gehad met de introductie van
een nieuw opleidingsprogramma voor technische vaklieden in de
restauratie-branche. Onder de leiding van Martin Bellers wordt nu al
sedert 2006 hard gewerkt aan behoud en herstel van (historische)
boerenerven in Twente en omstreken.

_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

De stichting Twentse Erven zet zich in voor het bevorderen van het behoud van historische boerderijen, interieurs,
bijgebouwen en erven in Twente.

Het bestuur van de stichting bestaat uit Henk Robben (voorzitter), Jos Hövels (penningmeester), Jan Willem
van Beusekom (secretaris), Ben Haarhuis, Stien Meijerink, Agnes Booijink, Johan Veldhuis en Rob Hazelhoff.
Contact via e-mail: info@twentse-erven.nl of via de website: www.twentse-erven.nl
_______________________________________________________________________________________________
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw e-mailadres is opgenomen in het relatiebestand van de stichting Twentse Erven.
Mocht u voor de toekomst geen prijs meer stellen op toezending van volgende edities van de nieuwsbrief, stuurt u dan
een bericht aan info@twentse-erven.nl.
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